
 

Componente Curricular: Língua Portuguesa 

Turmas: 8° e 9°anos – 3º trimestre / 2020 

Prof.ªKeila da Silva Quadros 

Data Turmas  Disciplina  Avaliação  Conceitos  Valor  

19/10 811 e  

812 

Língua 

Portuguesa 

Redação Produção textual (argumentação, descrição e 

narração) – Enviar foto e/ou postagem pelo 

Google Sala de Aula. 

1,0 

03/11 811 e  

812 

Língua 

Portuguesa 

Atividade 

Avaliativa 

nº1 

 

Doc.Google 

 

Google 

Sala de 

Aula 

●Leitura, análise e interpretação textual (diversos 

gêneros textuais). 

●Elementos da narra%va (%pos de narrador, 

personagens, tempo, espaço, enredo, clímax e 

desfecho).  

●Estrutura da narração (concordância nominal e 

verbal). 

●Ortografia. 

●Acentuação gráfica. 

●Vozes Verbais. 

●Sintaxe: classificação do sujeito 

● Sintaxe: períodos simples e compostos 

● Sintaxe: períodos compostos por coordenação 

●Sintaxe: orações coordenadas. 

2,0 

23/11 811 e 

812 

Língua 

Portuguesa 

Atividade 

Avaliativa 

de Leitura 

 

Doc.Google 

 

Google 

Sala de 

Aula 

●Trabalho de leitura de um conto para análise e 

interpretação. Atividade realizada pelo doc. 

Google Sala de Aula. 

2,0 

08/12 811 e 

812 

Língua 

Portuguesa 

Atividade 

Avaliativa 

nº2 

 

Doc.Google 

Google 

Sala de 

Aula 

●Leitura, análise e interpretação textual (diversos 

gêneros textuais). 

●Elementos da narra%va (%pos de narrador, 

personagens, tempo, espaço, enredo, clímax e 

desfecho).  

●Estrutura da narração (concordância nominal e 

verbal). 

●Ortografia. 

●Acentuação gráfica. 

●Vozes Verbais. 

●Sintaxe: classificação do sujeito. 

● Sintaxe: períodos simples e compostos. 

● Sintaxe: períodos compostos por coordenação. 

●Sintaxe: orações coordenadas. 

2,0 

      



CONTEÚDOS 

DOS 

EXAMES 

FINAIS 

 

Leitura e interpretação textual;  

Pronomes e suas classificações;  

Acentuação; 

Ortografia; 

Pontuação; 

Análise sintática: Termos essências e da oração 

(sujeito e predicado) 

Vozes Verbais. 

Sintaxe: classificação do sujeito. 

Sintaxe: períodos compostos por coordenação. 

Sintaxe: orações coordenadas. 
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Data Turmas  Disciplina  Avaliação  Conceitos  Valor  

19/10 911 e  

912 

Língua 

Portuguesa 

Redação Produção textual (argumentação, poemas e 

narração) – Enviar foto e/ou postagem pelo 

Google Sala de Aula. 

1,0 

03/11 911 e  

912 

Língua 

Portuguesa 

Atividade 

Avaliativa 

nº1 

 

Doc.Google 

 

Google 

Sala de 

Aula 

●Leitura, análise e interpretação textual (diversos 

gêneros textuais). 

● Elementos da narra%va. 

●Foco narrativo e tipos de narrador. 

●Estrutura dos gêneros textuais. 

●Acentuação. 

●Ortografia. 

●Sintaxe: Orações Subordinadas Adverbiais 

(Temporal, condicional, comparativa, final, 

causal, consecutiva, proporcional, conformativa e 

concessiva) 

●Figuras de linguagem. 

●Variação linguística (estrangeirismo, pronomes 

relativos e conjunções). 

 

2,0 

24/11 911 e 

912 

Língua 

Portuguesa 

Atividade 

Avaliativa 

de Leitura 

Doc.Google 

 

●Trabalho de leitura de um conto para análise e 

interpretação. Atividade realizada pelo doc. 

Google Sala de Aula. 

2,0 

08/12 911 e 

912 

Língua 

Portuguesa 

Atividade 

Avaliativa 

nº2 

 

Doc.Google 

Google 

Sala de 

Aula 

●Leitura, análise e interpretação textual (diversos 

gêneros textuais). 

● Elementos da narra%va. 

●Foco narrativo e tipos de narrador. 

●Estrutura dos gêneros textuais. 

●Acentuação. 

●Ortografia. 

●Sintaxe: Orações Subordinadas Adverbiais 

(Temporal, condicional, comparativa, final, 

causal, consecutiva, proporcional, conformativa e 

concessiva) 

2,0 



●Figuras de linguagem. 

●Variação linguística (estrangeirismo, pronomes 

relativos e conjunções). 

 

  QUALITATIVO: (Participação nas aulas online, 

entregas das atividades solicitadas nos devidos 

prazos e comprometimento com o processo 

educacional) 

1,5 

  PROJETO CIENTÍFICO DELFOS(Qualquer dúvida 

acesse o e-mail projetodelfos@lasalle.org.) 

1,5 

  

CONTEÚDOS 

DOS EXAMES 

FINAIS 

 

Leitura e interpretação textual;  

Análise sintática: termos essenciais, acessórios e 

integrantes da oração; 

Transitividade verbal e complementos do verbo; 

Classes gramaticais; 

Acentuação; 

Pontuação; 

Ortografia; 

Colocação pronominal; 

Variação linguística; 

Sintaxe: Orações Subordinadas Substantivas, 

Adjetivas e Adverbiais; 

 

 

 

 

 

 

 

 


